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ค ำน ำ 
 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมได้จัดท าโครงการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ในภูมิภาคอาเซียน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ เพื่อเป็นต้นแบบในการผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามข้อริเริ่มและแผนความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง รวมทั้ง เพื่อขยายเครือข่ายและ
เสริมสร้างศักยภาพให้กับเมืองท่ีได้รับรางวัลอาเซียนด้านส่ิงแวดล้อมเมืองท่ียั่งยืน โดยได้ด าเนินการในพื้นท่ีน าร่อง 
๒ แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลก และเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นเมืองท่ีได้รับรางวัล
อาเซียนด้านส่ิงแวดล้อมเมืองท่ียั่งยืน ส าหรับเมืองขนาดเล็ก ประเภทแข่งขัน ด้านขยะและพื้นท่ีสีเขียว เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ (ค.ศ. 2011) และเทศบาลเมืองน่าน ได้รับรางวัลฯ ประเภทเสนอโดยประเทศ ด้านอากาศ เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ (ค.ศ. ๒๐๑๗) ท้ังนี้ การขับเคล่ือนการด าเนินงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ส านักงานนโยบายฯ 
ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลเมืองน่านมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ จัดท าข้อริเริ่มและแผนขับเคล่ือน 
การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง และการด าเนินงานการขับเคล่ือนข้อริเริ่มและ
แผนความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมืองร่วมกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ผู้น าชุมชน และประชาชน เพื่อเป็นต้นแบบการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ตามแผนความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง และเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนและ
ยกระดับการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขียวของเทศบาลในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนต่อไป 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้จัดท าองค์ความรู้ “การขับเคล่ือน
การด าเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง” ซึ่งเป็นการถอดบทเรียน
การด าเนินงานท่ีเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลเมืองน่าน เพื่อเผยแพร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคการศึกษา และประชาชน ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคล่ือนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
และคณะอนุกรรมการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนและพื้นท่ีเฉพาะ มีมติเห็นชอบการขับเคล่ือนการด าเนินงาน 
ตามแผนความร่วมมือฯ ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
ส านักงานนโยบายฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนและทุกท่านท่ีสนใจ  
ในการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่น 
ประเทศ และภูมิภาคอาเซียนต่อไป 
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  ธันวาคม ๒๕๖๔ 
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สำรบญั 
 

 หน้า 
๑. เทศบำลนครพิษณุโลก ๑ 

๑.๑ การจัดท าข้อริเริ่มและแผนความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมเมือง ๑ 
และพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง 

๑.๒ ผลการด าเนินงานการขับเคล่ือนข้อริเริ่มและแผนความร่วมมือ ๔ 
ด้านส่ิงแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง 

๒. เทศบำลเมืองน่ำน ๘ 
๒.๑ การจัดท าข้อริเริ่มและแผนความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมเมือง ๙ 

และพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง 
๒.๒ ผลการด าเนินงานการขับเคล่ือนข้อริเริ่มและแผนความร่วมมือ ๑๐ 

ด้านส่ิงแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง 

๓. ข้อเสนอแนะจำกคณะอนุกรรมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพำะ ๑๕ 
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สำรบญัภำพ 
 

ภำพที ่ หน้า 
๑ กระบวนการจัดท าแผนความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง  ๒ 

ของเทศบาลนครพิษณุโลก 
๒ สรุปแผนความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง  ๓ 

ของเทศบาลนครพิษณุโลก 
๓ การก าหนดพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีศักยภาพ จากระบบฐานข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม  ๔ 

และพื้นท่ีสีเขียว (Thai Green Urban: TGU) โดยกระบวนการมีส่วนรว่ม 
๔ การพัฒนาพืน้ท่ีสีเขียวอรรถประโยชน์ ภายใต้กิจกรรม “ปลูกป่าได้อยู่ ได้กิน   ๕ 

ชุมชนพระยาสุพรรณ เมืองพษิณุโลก” ผ่านการผสมผสานกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
ร่วมกับการปลูกต้นไม้ 

๕ การเสวนาการจัดการพื้นท่ีสีเขียวสาธารณะอรรถประโยขน์โดยชุมชน  ๕ 
๖ การท าแปลงสาธิต “สวนผักคนเมือง พืชสวนครัว รั้วกินได้” บริเวณหน้าส านักงาน  ๖ 

เทศบาลนครพิษณุโลก 
๗ พื้นท่ีน าร่องส าหรับออกแบบแนวคิดเพื่อการจัดการพื้นท่ีสีเขียวแบบบูรณาการ  ๗ 

ด้านส่ิงแวดล้อม  
๘ แสดง Plan Concept ของพื้นท่ีน าร่องท้ัง ๔ แห่ง  ๘ 
๙ กระบวนการจัดท าแผนความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง  ๙ 

ของเทศบาลเมืองน่าน 
๑๐ การท ากิจกรรมกระตุ้นจิตส านึกในโรงเรียนน าร่อง  ๑๐ 
๑๑ แนวคิดพื้นท่ีออกแบบคลองเปรมประชาราษฎร์  ๑๒ 
๑๒ ภาพตัดขวางคลองเปรมประชาราษฎร์  ๑๒ 
๑๓ รูปตัดแสดงรูปแบบพื้นท่ีส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศ  ๑๓ 
๑๔ ต้นไม้พื้นถิ่นจงัหวัดน่าน  ๑๔ 
๑๕ วัสดุพื้นถิ่นและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ๑๔ 
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กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง 

 
  

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้จัดท าโครงการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมเมืองและพื้น ท่ีสีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ในระหว่าง 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ เพื่อจัดท าตัวอย่างพื้นท่ีน าร่องในการผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงานตามข้อริเริ่ม
และแผนความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง โดยได้ด าเนินการในพื้นท่ีน าร่อง ๒ แห่ง 
ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลก และเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งเป็นการขยายเครือข่ายและเสริมสร้างศักยภาพให้กับ
เมืองท่ีได้รับรางวัลอาเซียนด้านส่ิงแวดล้อมเมืองท่ียั่งยืน โดยเทศบาลนครพิษณุโลก ได้รับรางวัลอาเซียน  
ด้านส่ิงแวดล้อมเมืองท่ียั่งยืน ประเภทแข่งขัน ระดับเมืองขนาดเล็ก ด้านขยะและพื้นท่ีสีเขียว เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และเทศบาลเมืองน่าน ได้รับรางวัลอาเซียนด้านส่ิงแวดล้อมเมืองท่ียั่งยืน ประเภทเสนอโดยประเทศ ด้านอากาศ 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการด าเนินงานดังกล่าวให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นส าคัญ และมี 
ผลการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง ดังนี้ 

 
๑. เทศบำลนครพิษณุโลก 

เมืองพิษณุโลก ๒๐๒๐ มีเป้าหมายการพัฒนาให้เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบาย
ของรัฐบาล มีความคุ้มค่า สามารถกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว มีแนวคิดการขับเคล่ือน
แผนงานโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และการลงทุนทางเศรษฐกิจ ตามแผนยุทธศาสตร์ 
“พิษณุโลก ๒๐๒๐ เขตเศรษฐกิจใหม่ส่ีแยกอินโดจีน”  จากยุทธศาสตร์ดังกล่าวท าให้การพัฒนาเมืองพิษณุโลก
จะมีกระบวนการเป็นเมืองอย่างมาก (Urbanisation) อย่างไรก็ตาม พิษณุโลกยังคงให้ความส าคัญกับบริบท 
ของเมือง โดยเป็นหนึ่งในพื้นท่ีประกาศ “เมืองเก่า” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของเมืองท่ีมองไปข้างหน้า 
สู่การพัฒนาท่ีตอบความเป็นเมืองของโลก (Global City) ในขณะท่ีแสดงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ ในการ
รักษาศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเมืองจากแบบแผนของเมืองเก่า (Old Town) ดังนั้น การวางแผน
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะด้านส่ิงแวดล้อมของเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้เมืองเกิ ดความไม่สมดุล
ระหว่างการพัฒนาและอนุรักษ์เชิงพื้นท่ี จึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญเป็นอย่างยิ่ง รวมท้ัง การขับเคล่ือนเมืองผ่านมิติ 
ของเมืองท่ีเป็นต้นแบบด้านส่ิงแวดล้อมเมืองท่ียั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ การจัดการอากาศ น้ า พื้นท่ีสีเขียว
และขยะ จึงเป็นการสร้างสมดุลของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพื้นท่ีเมืองพิษณุโลกต่อไปในอนาคต 

๑.๑ กำรจัดท ำข้อริเร่ิมและแผนควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง 
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร่วมกับเทศบาลนคร
พิษณุโลก และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง จัดท าข้อริเริ่มและแผนขับเคล่ือนการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและ
พื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง โดยการก าหนดกรอบคิดในการจัดท าแผน ซึ่งต้องพิจารณากรอบการด าเนินงานท้ังระดับโลก 
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ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ รวมทั้งระดับเมือง และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการก าหนด
กรอบประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมและพื้นท่ีสีเขียว การวิเคราะห์และจัดท า SWOT การก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด เครื่องมือและกลไก รวมท้ัง การจัดล าดับกิจกรรมในการขับเคล่ือนตามกรอบระยะเวลา (ระยะส้ัน  - 
กลาง - ยาว) และการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมท่ีมีศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินงาน  
ดังแสดงในภาพท่ี ๑ และแผนความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมืองของเทศบาลนครพิษณุโลก
โดยสรุปดังแสดงในภาพท่ี ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๑ กระบวนการจัดท าแผนความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง 
                    ของเทศบาลนครพิษณุโลก 
 
 

 
 

ก าหนดกรอบประเด็น 
ด้านสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่สีเขียว 

กรอบคิดในการจัดท าแผน

ขับเคลื่อนฯ 

- ระดับโลกและภูมิภาค 
- ระดับประเทศ 
- ระดับเมือง 

วิเคราะห์และจัดท า SWOT 

ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด  

ก าหนดเครื่องมือ กลไก 

จัดล าดับกิจกรรมในการขับเคลื่อน 
ตามกรอบระยะเวลา (ระยะสั้น - กลาง - ยาว) 
 

พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
ที่มีศักยภาพและความพร้อม

ด าเนินงาน 
 แผนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมือง 

และพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมือง 

ของเทศบาลนครพิษณุโลก ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
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ภาพท่ี ๒ สรุปแผนความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมืองของเทศบาลนครพิษณุโลก 

 แผนความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมืองของเทศบาลนครพิษณุโลก

ท่ีทุกภาคส่วนร่วมกันระดมสมองในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส ารวจ การสัมภาษณ์ภาคส่วนหลักท่ีเกี่ยวข้อง 

ท าให้เทศบาลนครพิษณุโลกมีวิสัยทัศน์ คือ “รวมพลัง ยกระดับ พิษณุโลกเขียวขจี พรรณไม้หลากหลาย นานาประโยชน”์ 

ด้วยยุทธศาสตร์หลัก ๓ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) การบ่มเพาะจิตส านึก ๒) การจัดการพื้นท่ีสีเขียวอย่างมีส่วนร่วม 

และ ๓) การบูรณาการมิติท่ีหลากหลายของการให้บริการทางนิเวศ ซึ่งท้ัง ๓ ยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ประเทศ รวมทั้ง ได้ก าหนดตัวชี้วัด กลยุทธ์ แนวทาง เครื่องมือ และกลไก ภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ 

เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนท่ีเป็นรูปธรรม ท้ังนี้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อขับเคล่ือนพื้นท่ีสีเขียวตามยุทธศาสตร์ 

ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาเป็น ๓ ช่วง คือ ระยะส้ัน (๐ - ๕ ปี) ระยะกลาง (๖ - ๑๐ ปี) และระยะยาว (๑๑ - ๒๐ ปี) 

ซึ่งเทศบาลฯ รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนขับเคล่ือนนี้ได้ตามกรอบเวลา 

และมีการประเมินและติดตามผลการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงมิติพื้นท่ีสีเขียวร่วมกับส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ เช่น 

คุณภาพอากาศท่ีดีขึ้น อุณหภูมิเมืองท่ีเย็นลง ปริมาณขยะหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ใช้ประโยชน์จากเศษอาหาร ใบไม้

ในการท าปุ๋ย) การเพิ่มพื้นท่ีชะลอหรือพื้นท่ีหน่วงน้ าท าให้สถานการณ์ปัญหาด้านอุทกภัยลดลง รวมถึงการเช่ือมโยง

พื้นท่ีสีเขียวร่วมกับมิติด้านสังคม เช่น ผู้สูงอายุมีกิจกรรมการปลูกร่วมกัน ประชาชนในพิษณุโลกมีพื้นท่ีสีเขียว 

ในการท ากิจกรรมพักผ่อนและออกก าลังกาย ชุมชนมีอาหารและพืชสมุนไพรท่ีปลอดภัยรับประทาน เป็นต้น  

ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างศักยภาพให้กับพื้นท่ีสีเขียวหรือเราได้รับบริการนิเวศจากพื้นท่ีสีเขียวสูงสุดและยั่งยืน 
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 ๑.๒ ผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนข้อริเร่ิมและแผนควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมเมือง
และพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง 
  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก 
และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคเอกชน ภาคการศึกษา ผู้น าชุมชน และประชาชน ร่วมพิจารณา
โครงการ/กิจกรรมท่ีมีศักยภาพและมีความเร่งด่วนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
  - การคัดเลือกพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว โดยน าแผนภาพพื้นท่ีสีเขียว 
จากระบบฐานข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมและพื้นท่ีสีเขียว (Thai Green Urban: TGU) มาใช้ประกอบการพิจารณา
พื้นท่ีท่ีมีความเป็นไปได้และมีศักยภาพในการปรับสภาพการใช้ประโยชน์เป็นพื้นท่ีสีเขียว เพื่อให้ทุกคนเห็น
ต าแหน่งของพื้นท่ีสีเขียวดังกล่าว ซึ่งเป็นภาพเชิงประจักษ์ท่ีทุกคนจะเห็นเป็นภาพ/ต าแหน่งเดียวกัน ดังแสดง 
ในภาพท่ี ๓ 
 
 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี ๓ การก าหนดพื้นท่ีสีเขียวที่มีศักยภาพ จากระบบฐานข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมและพื้นท่ีสีเขียว  
       (Thai Green Urban: TGU) โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
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ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

  - เมื่อก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวจากพื้นท่ีสาธารณประโยชน์เป็นพื้นท่ีสีเขียว
สาธารณะอรรถประโยชน์ จึงได้ก าหนดกิจกรรม “การปลูกป่าได้อยู่ ได้กิน ชุมชนพระยาสุพรรณ เมืองพิษณุโลก” 
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของเทศบาลนครพิษณุโลก ชุมชนพระยาสุพรรณและชุมชนใกล้เคียง รวมท้ังหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยการจัดท าแปลงสาธิต (“หลุมพอเพียง บ้านหนึ่งหลัง” ท่ีแสดงให้เห็นถึงการปลูกไม้หลายระดับในพื้นท่ีขนาด
หนึ่งตารางเมตรซึ่งเป็นพรรณไม้ท่ีเป็นท้ังอาหารและไม้ยืนต้นท่ีใช้ในโครงสร้างจ าเป็นของบ้าน) และการจัดเวที
เสวนาด้านการบริหารจัดการหลังจากชุมชนและหน่วยงานร่วมกันปลูกต้นไม้แล้ว ดังแสดงในภาพท่ี ๔ - ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๔ การพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวอรรถประโยชน์ ภายใต้กิจกรรม “ปลูกป่าได้อยู่ ได้กิน ชุมชนพระยาสุพรรณ  

 เมืองพิษณุโลก” ผ่านการผสมผสานกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับการปลูกต้นไม ้

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๕ การเสวนาการจัดการพื้นท่ีสีเขียวสาธารณะอรรถประโยขน์โดยชุมชน 
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ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 - การเพิ่มองค์ความรู้การดูแลรักษาต้นไม้ ผ่านหลักสูตร “รุกขกร” ด้วยการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ “หมอต้นไม้อาสาสองแคว” ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่น และผลจากการอบรมดังกล่าว 
ท าให้เกิดความต้องการขยายผลโดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอื่นท้ังภาคเอกชน (อาทิ กลุ่มธุรกิจโรงแรม)  
ภาคการศึกษา และภาคประชาชน (ในระดับบุคคลและองค์กรประชาสังคม) ท้ังในพื้นท่ีเทศบาลนครพิษณุโลก
และพื้นท่ีโดยรอบ รวมทั้ง เห็นควรให้จัดอบรมรุกขกรเป็นประจ าทุกปี หรือสองปีครั้ง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ในการปลูกและดูแลต้นไม้ และเป็นการให้ความรู้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีต่อมาได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ซึ่งเป็นการขยายเครือข่ายรุกขกรให้กับเมืองพิษณุโลกอีกทางหนึ่ง  
 - การต่อยอดการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ี โดยออกแบบและการจัดการพื้นท่ีสีเขียวปลูกพืช 
๔ ระดับ เพื่อเป็นการฟอกอากาศและเป็นพืชกินได้ เช่น มะกรูด มะนาว ตระไคร้ พริก กะเพรา โหระพา หรือ
ผักสวนครัวอื่นไว้กิน และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ขณะท่ีการปลูกไม้ใหญ่หรือไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นหางนกยูง 
พิกุล ตะแบก คูณ กาสะลอง ปีบ และฉ าฉา โดยอาจน าร่องท่ีบึงแก่งใหญ่ซึ่งเป็นพื้นท่ีของส านักงานเทศบาลนคร
พิษณุโลก ด้วยการปลูกไม้ดอกสวยงาม พืชสวนครัวที่ปลูกแล้วมีสีสัน หรือเรียกว่า “สวนผักคนเมือง”  
 - เทศบาลนครพิษณุโลก ได้จัดท าแปลงสาธิต “สวนผักคนเมือง พืชสวนครัว รั้วกินได้” 
บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเจ้าหน้าท่ีเทศบาลและประชาชนท่ีมาติดต่อ
กับส านักงานฯ ได้เห็นถึงประโยชน์ของการท าพื้นท่ีว่างให้เป็นพื้นท่ีสีเขียวอรรถประโยชน์ท่ีสามารถน าผลผลิต 
ท่ีได้มาท าอาหารได้อีกทางหนึ่งด้วย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกับคนในชุมชนด้วย โดยพืชผักสวนครัว
ปลอดสารพิษท่ีปลูก เช่น ถั่วฝักยาว บวบ มะนาว พริก โหระพา กระเพรา ท้ังนี้ เทศบาลนครพิษณุโลกได้ผลักดัน
นโยบายการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว “พืชผักสวนครัว รั้วกินได้” ให้กับชุมชนและสถานท่ีราชการต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความดูแล
ของเทศบาล รวมท้ัง มีการปรับภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มพื้นท่ีออกก าลังกายให้กับชุมชน และใช้เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์
ให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจสานต่อในเรื่องของการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน ซึ่งจะท าใหค้นในชุมชนได้รับประโยชน์
หลากหลายจากพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังด้านสุขภาพกายและจิตใจ เพิ่มความสามัคคี  
การแบ่งปัน เกิดความมั่นคงในสังคม ดังแสดงในภาพท่ี ๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๖ การท าแปลงสาธิต “สวนผักคนเมือง พืชสวนครัว รั้วกินได้” บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลนครพิษณุโลก 



                                              

 

  
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมือง  ๗ 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 - ส าหรับการออกแบบเส้นทางการจัดเก็บขยะในชุมชนของพื้นท่ีเทศบาลนครพิษณุโลก 
มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าท่ีเทศบาลนครพิษณุโลก และทดลองปฏิบัติการใช้โปรแกรม excel  
เพื่อรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะ ระยะเวลา ส าหรับการบริหารจัดการต่อไป 
  - ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร่วมกับเทศบาลนคร
พิษณุโลก และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกัน เพื่อพิจารณากิจกรรมท่ีมีศักยภาพในการขับเคล่ือน
การด าเนินงานตามข้อริเริ่มและแผนความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง โดยเห็นควร
จัดท าแนวคิดการออกแบบพื้นท่ีสีเขียวเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อขยายมิติการบริหารจัดการพื้นท่ีสีเขียว 
แบบบูรณาการด้านส่ิงแวดล้อม เช่น การจัดการมลพิษด้านอากาศ น้ า และขยะ รวมท้ังด้านความมั่นคง 
ทางอาหารของเมืองอีกด้วย โดยมพีื้นท่ีน าร่อง ๔ แห่ง ดังแสดงในภาพท่ี ๗ ดังนี้   
   ๑. โครงการพัฒนาพื้นท่ีสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
   ๒. โครงการพัฒนาพื้นท่ีริมทางรถไฟ 
   ๓. โครงการพัฒนาพื้นท่ีชุมชนพระยาสุพรรณ (ริมแม่น้ าน่าน) 
   ๔. โครงการพัฒนาพื้นท่ีบึงแก่งใหญ่ 
โดยภาพท่ี ๘ แสดง Plan Concept ของพื้นท่ีน าร่องท้ัง ๔ แห่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี ๗ พื้นท่ีน าร่องส าหรับออกแบบแนวคิดเพื่อการจัดการพื้นท่ีสีเขียวแบบบูรณาการด้านส่ิงแวดล้อม 
 



                                              

 

  
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมือง  ๘ 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (สวนเรือนแพ) ข. พื้นท่ีริมทางรถไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค. พื้นท่ีชุมชนพระยาสุพรรณ (ริมแม่น้ าน่าน) ง. พื้นท่ีบึงแก่งใหญ ่
 

ภาพท่ี ๘ แสดง Plan Concept ของพื้นท่ีน าร่องท้ัง ๔ แห่ง 
 
๒. เทศบำลเมืองน่ำน 

 เทศบาลเมืองน่านหรือพื้นท่ีเมืองน่านมีบริบทท่ีเป็นอัตลักษณ์ท่ีส าคัญ โดยเฉพาะบริบท
ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งจัดเป็นฐานต้นทุนท่ีส าคัญในการพัฒนาและอนุรักษ์พื้นท่ี 
ให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายการขับเคล่ือนพื้นท่ีเมืองเพื่อสร้างให้เกิดเมืองแห่งการเรียนรู้  
เมืองสร้างสรรค์ เมืองท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หรือเมืองอัจฉริยะท่ีมีการน าเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามา
จัดการพื้นท่ี ท้ังนี้ เมืองน่านได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “น่านนครแห่งความสุข เมืองเก่ามีชีวิต” และได้น าไป
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ใน ๓ ด้านคือ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบวิถีน่าน และยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง ดังนั้นบริบทของการพัฒนา
และอนุรักษ์เมืองน่านจะให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งเป็นต้นทุนส าคัญ 



                                              

 

  
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมือง  ๙ 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ของเมืองน่าน โดยการขับเคล่ือนด้านส่ิงแวดล้อมเทศบาลเมืองน่านมีความสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์
ของการพัฒนาเมืองน่านไปสู่เมืองนครสีเขียว  

   ๒.๑ กำรจัดท ำข้อริเร่ิมและแผนควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง 
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน 
และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง จัดท าข้อริเริ่มและแผนขับเคล่ือนการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขียว
ชุมชนเมือง โดยการก าหนดกรอบคิดในการจัดท าแผน ซึ่งต้องพิจารณากรอบการด าเนินงานท้ังระดับโลก ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ รวมทั้งระดับเมือง และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการก าหนดกรอบประเด็น
ด้านส่ิงแวดล้อมและพื้นท่ีสีเขียว การวิเคราะห์และจัดท า SWOT การก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด เครื่องมือ
และกลไก รวมท้ัง การจัดล าดับกิจกรรมในการขับเคล่ือนตามกรอบระยะเวลา (ระยะส้ัน - กลาง - ยาว) และ
การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมท่ีมีศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินงาน ดังแสดงในภาพท่ี ๙  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๙ กระบวนการจัดท าแผนความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง 
                    ของเทศบาลเมืองน่าน 
 
 

 
 

ก าหนดกรอบประเด็น 
ด้านสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่สีเขียว 

กรอบคิดในการจัดท าแผน

ขับเคลื่อนฯ 

- ระดับโลกและภูมิภาค 
- ระดับประเทศ 
- ระดับเมือง 

วิเคราะห์และจัดท า SWOT 

ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด  

ก าหนดเครื่องมือ กลไก 

จัดล าดับกิจกรรมในการขับเคลื่อน 
ตามกรอบระยะเวลา (ระยะสั้น - กลาง - ยาว) 
 

พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
ที่มีศักยภาพและความพร้อม

ด าเนินงาน 
 

แผนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมือง 

และพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมือง 

ของเทศบาลเมืองน่าน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 



                                              

 

  
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมือง  ๑๐ 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

  แผนความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมืองของเทศบาลเมืองน่าน
เน้นการบริหารจัดการขยะ โดยบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มี ๓ ยุทธศาสตร์
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การปรับกระบวนทัศน์การจัดการขยะมูลฝอยและขับเคล่ือนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Thinking) ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างระบบสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Procurement) และยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การน าแผนไปสู่การปรับวัฒนธรรมและการปฏิบัติในสังคม (Circular 
Culture) โดยให้ความส าคัญกับการปรับกระบวนทัศน์ในสถานศึกษาและชุมชนเป็นล าดับแรก  

 ๒.๒ ผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนข้อริเร่ิมและแผนควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมเมือง
และพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง 
 - การกระตุ้นจิตส านึกการแยกขยะต้นทางในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษาผ่านการเล่นเกม
“กระซิบรักแยกวัสดุ” ท่ีต้ังช่ือตามภาพเขียนผนัง “กระซิบรักบรรลือโลก” อันสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองน่าน 
กติกาของเกมมีลักษณะคล้ายกับเกมบอกต่อ แต่ข้อความท่ีใช้บอกต่อกันในทีมจะเป็นรายละเอียดในการจัดการ
แยกขยะต้นทาง สมาชิกในทีมคนสุดท้ายจะต้องท าการแยกขยะจริง และทีมท่ีแยกได้ถูกต้องครบทุกช้ินได้เร็วท่ีสุด
จะเป็นทีมท่ีชนะ โดยน าร่องท่ีโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ และโรงเรียนดรุณวิทยา ดังแสดงในภาพท่ี ๑๐ 
 - การกระตุ้นจิตส านึกการลดการใช้วัสดุพลาสติกครั้งเดียวท้ิง ในกลุ่มบุคลากรและนักเรียน
มัธยม โดยน าแอปพลิเคชันช่ือ ECOLIFE เกมสะสมตัวละครสัตว์ท่ีจะเพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งท่ีผู้เล่นไม่รับพลาสติก
ใช้ครั้งเดียวท้ิง เช่น แก้วพลาสติก หลอด ช้อนส้อมพลาสติก ภาชนะใส่อาหารพลาสติก และถุงร้อน เป็นต้น  
โดยผู้เล่นสามารถสะสมแต้มผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดท่ีร้านค้า และทางโรงเรียนสามารถเข้าถึงติดตามข้อมูล
การปฏิเสธพลาสติกของแต่ละร้านในโรงอาหารได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยกิจกรรมนี้น าร่องท่ีโรงเรียนสตรีศรีน่าน 
 - การกระตุ้นการสร้างเครือข่ายพัฒนาสินค้าจากวัสดุเหลือใช้ ผ่านชุมชนน าร่อง ได้แก่ 
ชุมขนบ้านมหาโพธิ์ เพื่อต่อยอดโครงการ Zero Waste ของชุมชนต้นแบบของเมืองน่าน โดยการน ากล่องนม 
ยูเอชทีท่ีมีปริมาณมาก เนื่องจากได้รับมาจากโรงเรียนในท้องถิ่นเป็นประจ า มาปั่นเพื่อเอาเยื่ อกระดาษ 
มาประดิษฐ์ภาพนูนต่ าท่ีสามารถน าไปจ าหน่ายได้ และพัฒนาร่วมกับเครือข่ายเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นต่อไป 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๑๐ การท ากิจกรรมกระตุ้นจิตส านึกในโรงเรียนน าร่อง 
 



                                              

 

  
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมือง  ๑๑ 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 - การด าเนินงานเพื่อการบริหารจัดการขยะ เทศบาลเมืองน่านมีกิจกรรม/โครงการมากมาย 
อาทิ โครงการธนาคารขยะ มีการเปิดรับขยะจากคนในชุมชนเดือนละครั้ง ทุกวันเสาร์แรกของเดือน โดยจะเป็น
การน าขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้มาขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนชุมชน การรับบริจาคถุงพลาสติก
ในวันรับเบ้ียยังชีพของผู้สูงอายุ โครงการขยะออมบุญ จัดท า green zone  แบบประหยัดแจกจ่ายให้คนในชุมชน 
มีบริการรถไปรับขยะอินทรีย์น ามาใส่หลุม เพื่อท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ การแยกขยะในถนนคนเดิน โดยเทศบาล
เมืองน่านไม่มีถังขยะแจกในชุมชน มีเฉพาะพื้นท่ีสาธารณะ เนื่องจากมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ท าให้ลดการใช้
ถังขยะ และช่วยดูแลสุขภาพของพนักงานเก็บขยะไปด้วย โดยในอนาคตเทศบาลน่านมีแผนงานโครงการ/
กิจกรรมท่ีจะสานต่อโครงการจัดการขยะจากเดิมท่ีท าอยู่ ขยายไปสู่โรงเรียนและวัดในพื้นท่ี การลดขยะออกสู่
ชุมชนให้น้อยท่ีสุด การแปรรูปขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดและหน้าวัด ขยายการท ากิจกรรม 3+ ให้เห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สานต่อโครงการธนาคารขยะ โครงการขยะออมบุญ โครงการจัดการขยะอันตราย
ในชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดน่าน โครงการในพระราชด าริฯ การจัดการสุขาภิบาล (ชุมชนดี ชีวีมีสุข) 
 - การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวคิดในการจัดการต้นไม้ในเมืองทางกายภาพและวัฒนธรรม” 
โดยมีการสาธิตการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่บริเวณส านักงานเทศบาลเมืองน่าน และเป็นการขยายเครือข่ายและ  
องค์ความรู้ในการดูแลรักษาต้นไม้ทางวิชาการ โดยรุกขกรท่ีเป็นคนเมืองน่าน และการสนับสนุนวิชาการ  
จากภาคการศึกษาและสมาคมรุกขกรไทย 
 - การออกแบบและการจัดการพื้นท่ีสีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ อาทิ 
ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าล่ี เพราะมีพื้นท่ีว่างอยู่มากและใกล้แหล่งน้ า (บ่อบ าบัด) สามารถปลูกผักสวนครัว  
เป็นสถานท่ีออกก าลังกาย คนในชุมชนจะได้ท้ังพื้นท่ีสีเขียวท่ีเพิ่มขึ้นและสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง การน า
อาคารร้างในพื้นท่ีชุมชนไม่ได้ใช้ประโยชน์มาท าเป็นพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน เพื่อใหเ้ป็นท่ีหมายตาของนักท่องเท่ียว  
การปรับภูมิทัศน์โดยการเพิ่มพื้นท่ีต้นไม้ใหญ่ให้มากขึ้น ณ ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว การปรับปรุงพื้นท่ีฟุตบาต
บริเวณคลองเปรมประชาราษฎร์และถนนวรวิชัย ปลูกต้นไม้หลายระดับเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ในส่วนของคลอง 
“ร่องยายหมี” หน้าวัดสวนตาล (เป็นพื้นท่ีของเอกชน) สามารถเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ โรงเรียน
ดรุณวิทยา จัดท าโมเดล “สวยงาม ยั่งยืน” โดยการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว “ดาดฟ้าพอเพียง ระเบียงกินได้” 
เพื่อลดความร้อนในอาคารเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีควรต่อยอดและได้รับการสนับสนุนต่อไป  
 - ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน 
และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกัน เพื่อพิจารณากิจกรรมท่ีมีศักยภาพในการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ตามข้อริเริ่มและแผนความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง โดยเห็นควรจัดท าแนวคิด
การออกแบบพื้นท่ีสีเขียวเทศบาลเมืองน่าน เพื่อขยายมิติการบริหารจัดการพื้นท่ีสีเขียวแบบบูรณาการด้านส่ิงแวดล้อม 
เช่น การจัดการมลพิษด้านอากาศ น้ า และขยะ รวมท้ังด้านความมั่นคงทางอาหารของเมืองอีกด้วย โดยม ี
การเสนอแนวคิดการออกแบบพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีน าร่อง ได้แก่ พื้นท่ีคลองเปรมประชาราษฎร์ ดังแสดงในภาพท่ี 
ภาพท่ี ๑๑ - ๑๕ 
 
 



                                              

 

  
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมือง  ๑๒ 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี ๑๑ แนวคิดพื้นท่ีออกแบบคลองเปรมประชาราษฎร์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๑๒ ภาพตัดขวางคลองเปรมประชาราษฎร์ 



                                              

 

  
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมือง  ๑๓ 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๑๓ รูปตัดแสดงรูปแบบพื้นท่ีส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศ 



                                              

 

  
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมือง  ๑๔ 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี ๑๔ ต้นไม้พื้นถิ่นจังหวัดน่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๑๕ วัสดุพื้นถิ่นและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 



                                              

 

  
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมือง  ๑๕ 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

๓. ข้อเสนอแนะจำกคณะอนุกรรมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพำะ 
๑) การออกแบบพื้นท่ีสีเขียว โดยเฉพาะกรณีพื้นท่ีเมืองเก่า ควรออกแบบโดยการใช้พันธุ์ไม้ด้ังเดิม 

พันธุ์ไม้พื้นถิ่น หรือพันธุ์ไม้ประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและเพิ่มอัตลักษณ์ของเมือง ท่ีเคยมีในประวัติศาสตร์ 
และควรอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ท่ีมีอยู่แล้ว เพื่อรักษาธรรมชาติของเมืองไว้ รวมทั้ง ควรค านึงถึงการออกแบบโดยให้มี
องค์ประกอบทางธรรมชาติมากขึ้น (Softscape) ลดองค์ประกอบท่ีเป็นวัสดุถาวรหรือกึ่งถาวรลง (Hardscape) 
นอกจากนี้ ควรพิจารณาประเด็นของต้นไม้ท่ีมีอายุยาวนานและขนาดใหญ่บนทางเดินเท้า ท่ีก่อให้เกิดปัญหา  
อาทิ รากต้นไม้ในท่อระบายน้ าซึ่งเป็นสาเหตุของการอุดตันท่อระบายน้ า ต้นไม้ท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของนก ท าให้มี
มูลนกบนทางเดินเป็นจ านวนมาก ๆ ส่งผลให้ทางเดินสกปรก  

๒) พื้นท่ีสีเขียวจ าเป็นต้องมีการเช่ือมโยงในหลายมิติ เช่น ด้านความมั่นคงทางอาหารเป็น
พื้นท่ีสีเขียวกินได้ การแก้ไขปัญหาความยากจนและเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น อีกท้ัง ในการขับเคล่ือนการจัดการ
พื้นท่ีสีเขียวต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเทศบาล เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคล่ือนฯ 
อย่างความยั่งยืน  

๓) การขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขียว
ชุมชนเมืองเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเทศบาลอื่น ๆ  ต้องค านึงถึงการบริหารจัดการหลังจากกิจกรรม อาทิ การจัดท า
ฐานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียว เพื่อใช้ในการติดตามประเมินปริมาณพื้นท่ีสีเขียว รวมท้ังก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท า
ข้อมูล ท้ังนี้ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้จัดท าระบบฐานข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม
และพื้นท่ีสีเขียว (Thai Green Urban: TGU) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีใช้ในการติดตามประเมินพื้นท่ีสีเขียว 
และควรให้เทศบาลเป็นผู้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว  

๔) ข้อริเริ่มและแผนความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง ควรด าเนินการ
อย่างบูรณาการ เนื่องจากการจัดท าพื้นท่ีสีเขียวจะท าให้เกิดเศษไม้ ใบไม้ ซึ่งอาจกระทบการระบายน้ า  จึงควร
บูรณาการร่วมกับการจัดการขยะใบไม้ เศษไม้ โดยการท าปุ๋ยจากเศษไม้ ใบไม้ ท้ังนี้  ในแนวทางการขับเคล่ือน
การจัดการพื้นท่ีสีเขียวอย่างยั่งยืนได้ก าหนดมาตรการการส่งเสริมการน าเศษไม้ กิ่งไม้มาจัดท าปุ๋ย เพื่อเป็น
แนวทางให้หน่วยงานและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องใช้ด าเนินงาน 

๕) ควรมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ในการขับเคล่ือน
การด าเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง รวมทั้ง ต่อยอดขยายผล
การขับเคล่ือนฯ ให้เป็นภาพรวมของท้ังจังหวัด และเห็นควรประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เข้ามาร่วมด าเนินการในการพัฒนาพื้นท่ีภาพรวม หรือการสร้างเครือข่ายพี่เล้ียงเมืองให้เมืองต่าง ๆ เพื่อให้เทศบาล
สามารถด าเนินการได้เอง 



                                              

 

 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมือง ๑ 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

คณะท่ีปรึกษำ 
๑. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๒. นายประเสริฐ ศิรินภาพร  รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๓. นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๔. นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อ านวยการกองส่ิงแวดล้อมชุมชนและพื้นท่ีเฉพาะ 
 
คณะอนุกรรมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพำะ 
๑. นายสันติ บุญประคับ ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองประธานอนุกรรมการ 
 รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๓. ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๔. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๕. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๖. อธิบดีกรมท่ีดิน หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๗. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๘. อธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๙. อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑๐. ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง อนุกรรมการ 

  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน 
๑๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้แทน  อนุกรรมการ 
๑๒. กรมทรัพยากรน้ า หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑๓. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑๔. อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑๕. ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑๖. ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑๗. นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑๘. นายกสมาคมนักผังเมืองไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑๙. นายโรจน์ คุณเอนก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบนิเวศ 
๒๐. นางสาวโสภารัตน์ จารุสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการมีส่วนร่วม 
 ของประชาชนและชุมชน 
๒๑. นางสาวศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร 
 จัดการเมือง 
๒๒. นายพิชญ รัชฏาวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการ 
 มลพิษส่ิงแวดล้อมเมือง 
๒๓. นายยงธนิศร์ พิมลเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผังเมือง 
 และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
๒๔. นายอ านาจ วงศ์บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
 มหาชนและกฎหมายส่ิงแวดล้อม 
๒๕. ผู้อ านวยการกองส่ิงแวดล้อมชุมชนและพื้นท่ีเฉพาะ อนุกรรมการและเลขานุการ 
๒๖. ผู้อ านวยการกลุ่มงานพื้นท่ีสีเขียวและนันทนาการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 คนท่ี ๑ 
๒๗. ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่ิงแวดล้อมชุมชน  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 คนท่ี ๒ 
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คณะผู้จัดท ำ 
๑. นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
๒. นางสาวกิติลักษณ์ ถนอมบุญชัย นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ 
๓. นางสาวกัญติยา สดใส  นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ 
๔. นางสาวกัญญ์ศิริ ใจมุ่ง นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ 
๕. นายดาวเด่น สุวรรณเชษฐ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๖. นางสาวนฤมล สว่างมณีเจริญ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพำะ 
๖๐/๑ ซอยพบิูลวัฒนำ ๗ ถนนพระรำมท่ี ๖ แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์/โทรสำร: ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๔ 
ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์: onep.uem@onep.go.th 
เว็บไซต์: http://www.onep.go.th 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 


